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A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de 

Futebol (FMF), no uso de suas atribuições, considerando a solicitação da 

emissora detentora dos direitos de transmissão, em conformidade com a 

regra do artigo 54, II, do Regulamento Específico (REC) do Campeonato 

Mineiro SICOOB 2020 – Módulo I, 

 

    R E S O L V E  

 

• Alterar o horário do jogo nº 02, Uberlândia Esporte Clube x 

Clube Atlético Mineiro, pela 1ª rodada, anteriormente designado para o dia 

21.01.2020, terça-feira, às 19h15, no Estádio Parque do Sábia, em Uberlândia, 

passando a constar às 21h30, mantido todo o restante. 

• Alterar o horário do jogo nº 07, Tombense Futebol Clube x 

Cruzeiro Esporte Clube, pela 2ª rodada, anteriormente designado para o dia 

25.01.2020, sábado, às 19h, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em 

Tombos, passando a constar às 19h30, mantido todo o restante. 

 Alterar o dia do jogo nº 014, Cruzeiro Esporte Clube x Villa 

Nova Atlético Clube, pela 3ª rodada, anteriormente designado para o dia 

28.01.2020, terça-feira, às 21h30, no Estádio Governador Magalhães Pinto, 

"Mineirão", em Belo Horizonte, passando a constar no dia 29.01.2020, quarta-

feira, mantido todo o restante. 
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• Alterar o horário do jogo nº 015, Coimbra Esporte Clube x 

Clube Atlético Mineiro, pela 3ª rodada, anteriormente designado para o dia 

29.01.2020, quarta-feira, às 21h30, no Estádio Raimundo Sampaio, 

"Independência", em Belo Horizonte, passando a constar às 19h15, mantido 

todo o restante. 

• Alterar o dia do jogo nº 019, Tupynambás Futebol Clube x 

Cruzeiro Esporte Clube, pela 4ª rodada, anteriormente designado para o dia 

01.02.2020, sábado, às 19h, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, 

em Juiz de Fora, passando a constar no dia 02.02.2020, domingo, mantido 

todo o restante. 

• Alterar o dia do jogo nº 029, URT – União Recreativa dos 

Trabalhadores x Clube Atlético Mineiro, pela 5ª rodada, anteriormente 

designado para o dia 08.02.2020, sábado, às 19h, no Estádio Zama Maciel, em 

Patos de Minas, passando a constar no dia 09.02.2020, domingo, mantido 

todo o restante. 

• Alterar o dia e o horário do jogo nº 039, Boa Esporte Clube x 

Clube Atlético Mineiro, pela 7ª rodada, anteriormente designado para o dia 

29.02.2020, sábado, às 19h, no Estádio Municipal Dilzon Melo, em Varginha, 

passando a constar no dia 01.03.2020, domingo, às 19h, mantido todo o 

restante. 

Publique-se, comunique-se e cumpra-se. 

Leonardo de Carvalho Barbosa                                           
 


